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Kraftur í námskeiðahaldi

Það er óhætt að segja að mikill kraftur sé í námskeiðahaldi á vegum stéttarfélaganna. Framundan eru tvö 60 kennslustunda tölvunámskeið,
annars vegar fyrir starfsmenn Norðlenska og hins vegar fyrir starfsmenn Skipaafgreiðslu Húsavíkur. Stéttarfélögin hafa átt gott samstarf við
forsvarsmenn fyrirtækjanna um námskeiðsmál og eru þessi námskeið upphafið að frekari námskeiðum fyrir starfsmenn. Þá stendur til að bjóða
upp á nokkur tölvunámskeið fyrir félagsmenn sem auglýst eru í Fréttabréfinu í samstarfi við Einar Helgason tölvukennara. Boðið verður upp á
námskeið um fjármál heimilanna, námskeið fyrir félagslega kjörna skoðunarmenn, tölvunámskeið fyrir þá sem gegna trúnaðarstörfum fyrir
Verkalýðsfélag Húsavíkur, námskeið í samningatækni og síðast en ekki síst námskeið sem nefnist, „Listin að vera dama“ sem leikkonan Helga
Braga Jónsdóttir verður með í byrjun mars. Frábært námskeið sem notið hefur mikilla vinsælda í Reykjavík. Landsmennt, fræðslusjóður verkafólks á landsbyggðinni, styrkir flest þessi námskeið. Á myndinni er Viðar Baldvinsson starfsmaður Skipaafgreiðslu Húsavíkur sem væntanlega
tekur þátt í námskeiði á vegum fyrirtækisins og Verkalýðsfélags Húsavíkur á næstu vikum. Myndina tók Hafþór Hreiðarsson.

Listin að vera dama
Sími 464 1301 - Fax 464 1781
e-mail: kuti@vh.is - Heimasíða: www.vh.is
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Verkalýðsfélag Öxarfjarðar
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Ábyrgðarmaður: Aðalsteinn Á Baldursson

Fréttabréfið er skrifað
laugardaginn 10. febrúar 2003
og gefið út í 2000 eintökum.

- Sett upp á skemmtilegan og óvenjulegan hátt.Á námskeiðinu er fjallað um möguleika kvenna til að efla sig og
styrkja. Hvernig er ytri veruleiki kvenna?. Hvaða kröfur eru gerðar
til konunnar frá samfélaginu í kringum hana, starfsfélögum, fjölskyldu?
Hvernig er innri veruleiki kvenna? Lögð er áhersla á að hver kona leiti eftir gullæð sinni.
Gullæðin er sú auðlind hverrar manneskju sem felst í aðalstyrkleikum og hæfileikum
hennar. Oft þarf að kafa djúpt til að finna gullæðina og er bent á leiðir til þess. Einnig
er fjallað um kvenímyndina, gyðjuna. Fjallað er um innsæi, drauma, ást á sjálfri sér og
umhverfinu. Hvaða leiðir eiga konur til að verja sig og horfast í augu við sjálfar sig.
Leiðbeinandi er engin önnur en Helga Braga Jónsdóttir, leikkona. Þetta námskeið hefur
notið mikilla vinsælda hjá konum í Reykjavík. Þykir einstaklega skemmtilegt námskeið.
Námskeiðið fer fram fimmtudagskvöldið 13. mars og hefst kl. 20:00. Kennt verður í
fundarsal stéttarfélaganna og er þátttökugjald aðeins kr. 500,- fyrir félagsmenn
stéttarfélaganna. Skráning á námskeiðið stendur yfir til 25. febrúar. Þó skal tekið fram
að þeir sem skrá sig fyrstir sitja fyrir, þar sem reikna má með góðri þátttöku. Námskeiðið
er samstarfsverkefni Skrifstofu stéttarfélaganna og Mímis.

Launaviðtöl
-nú er tími launaviðtala
Í kjarasamningi verslunar- og skrifstofufólks
er kveðið á um launaviðtöl, þar segir m.a. „Við
ákvörðun launa milli vinnuveitanda og
starfsmanns skulu laun endurspegla
vinnuframlag, hæfni, menntun og færni
viðkomandi starfsmanns svo og innihald
starfsins og þá ábyrgð sem starfinu fylgir. Gæta
skal ákvæða jafnréttislaga við launaákvarðanir.
Starfsmaður á rétt á viðtali við yfirmann sinn
einu sinni á ári um störf sín og hugsanlega
breytingu á starfskjörum“.
Þannig er félagsmönnum og forsvarsmönnum fyrirtækja ekkert að vanbúnaði að
eiga viðtal um starfið og launin. Mikilvægt er
að viðtölin séu nýtt á jákvæðan hátt fyrir
starfsmenn og fyrirtækið, svo sem bestur
árangur náist.
Starfsmenn Skrifstofu stéttarfélaganna
veita ráðgjöf um laun og önnur kjaramál auk
þess sem þar eru aðgengileg gögn varðandi
laun úr nýjustu könnunum.

Salóme Sigurðardóttir og Guðný R. Magnúsdóttir starfmenn í versluninni Úrvali á Húsavík.

Vilt þú koma heimilisbókhaldinu í lag?
Skrifstofa stéttarfélaganna og Íslandsbanki bjóða félagsmönnum upp á kvöldnámskeið varðandi skipulag á fjármálum
heimilisins. Leiðbeinendur verða frá Íslandsbanka. Á námskeiðinu verður farið yfir þá þætti sem hafa hvað mest áhrif
á rekstur heimilanna. Hvernig best er að standa að heimilisbókhaldi, sparnaði og fjárhagsáætlun fyrir heimilið. Ekkert
þátttökugjald er fyrir félagsmenn. Skráning er á Skrifstofu stéttarfélaganna í síma 464-1301 til 21. febrúar.

Ekki missa af þessu!
Laun verkafólks hækkuðu um allt að 6,2% frá og með síðustu
áramótum. Leitið upplýsinga á Skrifstofu stéttarfélaganna.
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Frábær skemmtun
Að venju komu fjölmargir Þingeyingar í jólakaffi stéttarfélaganna í desember sl. Áætlað er að
um 450 manns hafi komið og þegið veitingar í boði félaganna. Þá var einnig boðið upp á tveggja
tíma skemmtun við flestra hæfi og að sjálfsögðu komu jólasveinarnir í heimsókn sem unga
kynslóðin kunni vel að meta. Stéttarfélögin þakka öllum þeim fjölmörgu sem komu í jólakaffið fyrir
komuna, Heimabakaríi fyrir brauðið og Tónlistarskóla Húsavíkur og Samkórnum fyrir skemmtunina.
Hér má sjá svipmyndir frá jólakaffi stéttarfélaganna.

STUTTAR
FRÉTTIR
Hlýjar kveðjur frá
forseta Íslands
Verkalýðsfélag Húsavíkur sendi nýlega
forseta Íslands bréf með þakklæti fyrir
áramótaávarpið sem fjallaði m.a. um stöðu
láglaunafólks í þjóðfélaginu. Í ávarpinu
gerði hann að sérstöku umræðuefni fátækt
í landinu og taldi það mikið böl. Félaginu
hefur nú borist bréf frá forseta Íslands þar
sem hann þakkar fyrir hlýlegt bréf, góðar
kveðjur og gagnlegar hugleiðingar um efni
áramótaávarps hans. Jafnframt biður hann
um góðar kveðjur til félaga í Verkalýðsfélagi
Húsavíkur.

Atvinnuleysisbætur
lægri en lágmarkstekjur
Samkvæmt kjarasamningi Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins eru lágmarkstekjur fyrir fullt starf,
fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40
stundir á viku), kr. 93.000,- frá 1. janúar
2003. Þetta gildir fyrir starfsmenn 18 ára
og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði
samfellt hjá sama fyrirtæki. Athygli vekur
hins vegar að á sama tíma og laun
embættismanna hjá ríkinu hækka um 7%
frá áramótum hækka atvinnuleysisbætur
um 5% og verða fullar bætur kr. 77.452,- á
mánuði sem er skammarlegt fyrir eina
ríkustu þjóð í heimi. Vonandi taka ráðamenn þjóðarinnar ummæli forseta Íslands
á nýjársdag til greina þar sem hann varar
við aukinni fátækt á Íslandi og hækka
atvinnuleysisbætur í takt við þróun lágmarkslauna á Íslandi. Hefðu atvinnuleysisbætur fylgt þróun launa fiskvinnslufólks eins
og þær gerðu áður, væru fullar atvinnuleysisbætur í dag kr. 92.768,- eða eins og
umsamin lágmarkslaun í dag sem eru eins
og fram hefur komið kr. 93.000,- fyrir fullt
starf á mánuði.

Verðandi
foreldrar athugið
Rétt er að ítreka að félagsmenn sem
fara í fæðingarorlof og fá fæðingarstyrk frá
Tryggingastofnun þurfa að láta draga af sér
félagsgjald til stéttarfélaganna að öðrum
kosti eiga þeir ekki rétt á fæðingarstyrk frá
stéttarfélögunum.
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Vaxandi
atvinnuleysi
Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum
er vaxandi atvinnuleysi um land allt. Þegar
þetta er skrifað laugardaginn 8. febrúar eru
6.115 skráðir atvinnulausir á landinu, þar
af 620 á Norðurlandi eystra. Á Húsavík eru
77 atvinnulausir, þar af 32 karlar og 45
konur. Á félagssvæðinu utan Húsavíkur eru
25 atvinnulausir, þar af 11 karlar og 14
konur. Samtals eru því 102 atvinnulausir á
svæðinu. Ljóst er að þessi aukning á
atvinnuleysi er mikið áhyggjuefni ekki síst
ef það heldur áfram að aukast á næstu
vikum. Verkalýðsfélag Húsavíkur er að
vinna skýrslu um málið og í framhaldi af því
munu forsvarsmenn félagsins eiga fund
með Bæjarráði og Atvinnuþróunarfélagi
Þingeyinga. Til greina kemur einnig að
funda með þingmönnum, ákvörðun um það
hefur ekki verið tekin.

Þær sóttu fund um málefni starfsmanna í fiskeldi sem Matvælasvið Starfsgreinasamband Íslands boðaði
til í Reykjavík 18. nóvember s.l.. Þær eru Ragnhildur Jónsdóttir og Freyja Ingólfsdóttir frá Verkalýðsfélagi
Öxarfjarðar og Kristjana Kristjánsdóttir frá Verkalýðsfélagi Húsavíkur. Aðalumræðuefni fundarins voru
kjara- og fræðslumál. Reiknað er með að námskeið fyrir starfsmenn fiskeldisfyrirækja hefjist í mars.

Vinningshafar í jólaleik
stéttarfélaganna
Heimasíða stéttarfélaganna stóð fyrir skemmtilegum leik í desember og fengu 10 þátttakendur
verðlaun. Fjöldi fólks tók þátt í leiknum enda nýtur
heimasíða stéttarfélaganna töluverðra vinsælda
því samkvæmt teljara sem er á síðunni fer fjöldi
fólks inn á hana daglega. Fleiri leikir eru
fyrirhugaðir á næstunni. Magnús Þorvaldsson sá
um að draga heppna þátttakendur úr körfunni.
Vinningshafar eru eftirfarandi og hafa þegar
meðtekið verðlaunin:

Mikil gróska er í ferðamálum á Þórshöfn og er
nú markvisst unnið að markaðssetningu og
standa vonir manna til að töluverð aukning
verði á fjölda ferðamanna í framtíðinni.
Ferðamálafélagið Súlan á Þórshöfn stendur að
útgáfu ferðabæklings fyrir sumarið 2003 líkt
og undanfarin sumur. Félagið er í góðu samstarfi við ferðamálanefnd Þórshafnarhrepps
og eru miklar líkur á að Sigfús Ólafsson sem
ráðinn var ferðamálafulltrúi Þórshafnar síðasta
sumar verði endurráðinn fyrir næsta sumar.
Ráðning ferðamálafulltrúa á Þórshöfn skiptir
gífurlega miklu máli fyrir greinina og á
Þórshafnarhreppur heiður skilinn fyrir framtakið.

4

1. Hildur Hauksdóttir Ráðhústorgi 1 Akureyri
fékk Húsavíkurhangikjöt
2. Kolbrún Þorkelsdóttir Heiðargerði 23 Húsavík
fékk Húsavíkurhangikjöt
3. Sólveig Sigurðardóttir Garðarsvegi 26
Seyðisfirði fékk sögu VH
4. Haukur Hauksson Skessugili 6 Akureyri fékk
sögu VH
5. Magnús Hermannsson Auðbrekku 6 Húsavík
fékk disk með Írafári
6. Ragnhildur Hreiðarsdóttir Litlagerði 5 Húsavík fékk disk með Írafári
7. Egill Vignisson Baughóli 44 Húsavík fékk disk með Írafári
8. Sigurbjörg Stefánsdóttir Sólbrekku 4 Húsavík fékk disk með Írafári
9. Elva Guðmundsdóttir Hrísateigi 1 Húsavík fékk disk með Írafári
10. Sigurjón Hreiðarsson Litlagerði 5 Húsavík fékk disk með Írafári

Kauptaxtar og helstu upplýsingar
eru á heimasíðu stéttarfélaganna
www.vh.is
FRÉTTABRÉF 2003

Gengið frá kjarasamningi
Verkalýðsfélag Öxarfjarðar gekk nýlega frá samningi við Rifós í Kelduhverfi og Silfurstjörnuna
í Öxarfirði um kjör starfsmanna. Gildandi kjarasamningur aðila féll úr gildi um síðustu áramót.
Samþykkt var að framlengja samninginn með nokkrum breytingum til næstu áramóta þegar
kjarasamningar verða almennt lausir í þjóðfélaginu.

Setið yfir samningum í eldhúsinu hjá Óla og Rannveigu á Fjöllum. Ólafur Jónsson og Guðmundur Þórarinsson
frá Rifós og fulltrúar Verkalýðsfélags Öxarfjarðar, Olga Gísladóttir og Ragnhildur Jónsdóttir ganga frá
samningi um kaup og kjör starfsmanna í Rifósi í Kelduhverfi

Sigrún Hringsdóttir hrærir í pottunum í Barnaskóla
Bárðdæla og tendrar fram mat af bestu gerð fyrir
starfsmenn og nemendur skólans.

Ferð þú
reglulega inn
á heimasíðu
stéttarfélaganna

Látum okkur nú sjá!! Töluvert hefur verið um framkvæmdir hjá Laugafiski í Reykjadal og hér má sjá tvo
starfsmenn Norðurpóls sem komið hafa að þeim framkvæmdum.

www.vh.is
?

Stéttarfélögin stórhækka styrki til
starfsmenntunar
Landsmennt sem er fræðslusjóður verkafólks á landsbyggðinni hefur samþykkt að
stórhækka endurgreiðslur til félagsmanna
aðildarfélaga vegna kostnaðar við starfsnám.
Þetta á t.d. við um félaga í Verkalýðsfélagi
Húsavíkur, Verkalýðsfélagi Þórshafnar og
Verkalýðsfélagi Öxarfjarðar enda greiða félögin
framlög til sjóðsins. Helstu breytingar eru þær
að nú eiga félagsmenn rétt á allt að 35.000 kr.
endurgreiðslum þó aldrei meira en nemur 75%
af kostnaði viðkomandi félagsmanns við
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námskeiðið/skólann. Þetta hlutfall var 60%. Þá
voru heildar endurgreiðslur kr. 27.000,- en
verða 35.000,- Rétt er að taka fram að endurgreiðslur til félagsmanna taka mið af greiddum
félagsgjöldum síðustu 12 mánuði. Fullur réttur
miðast við að félagsmaður hafi greitt kr.
10.400,- í félagsgjald síðustu 12 mánuði og
hlutfallslega miðað við þessa upphæð. Þannig
á sá sem greiðir 5.200 kr. í félagsgjald síðustu
12 mánuði rétt á allt að 50% styrk miðað við
að fullur styrkur sé 35.000,-. Þetta nýja fyrir-

komulag tók gildi um síðustu áramót og gildir
væntanlega fyrir árið 2003. Styrkir vegna
meiraprófs verða hins vegar áfram kr. 42.500.. Félagsmenn eru hvattir til að leita upplýsinga
um þá styrki sem eru í boði. Þá má geta þess
að félagsmenn Verkalýðsfélags Húsavíkur
hafa fengið um 2,6 milljónir í styrki til starfsnáms frá haustinu 2000 þegar sjóðurinn hóf
starfsemi. Rétt er að taka fram að fyrirtæki geta
einnig sótt um styrki til sjóðsins.
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Kirkjan á Þórshöfn

Þakkarávarp
Kæru vinir og velgjörðamenn nær og fjær! Alúðarþakkir til ykkar allra
sem styrktuð okkur á svo einstæðan hátt í desember s.l. Hugur ykkar
og kærleikur er okkur ómetanlegur og okkur er um megn að finna nógu
sterk orð til að lýsa þakklæti okkar.
Guð blessi ykkur um alla framtíð.
Þórshöfn 31. janúar 2003
Matthildur Jóhannsdóttir
Jón Axel Matthíasson
Austurvegi 14, Þórshöfn

Þórshafnarkirkja er nú loks komin í endanlegan búning og lítur alveg
stórkostlega vel út. Kirkjan er bæði stílhrein og falleg með þessu nýja
útliti, og eru bæjarbúar að vonum ánægðir þar sem kirkjan setur mikinn
svip á bæinn.
Nýlega fékk félagsmiðstöðin Tunglið á Þórshöfn fótboltaspil að gjöf frá
Verkalýðsfélagi Þórshafnar.
Það var Kristinn Lárusson
varaformaður félagsins
sem afhenti Stefáni Má
íþróttakennara fótboltaspilið
við mikinn fögnuð unglinga
í Tunglinu og var strax tekið
til við spilið.

Verkalýðsfélag Þórshafnar minnir félagsmenn sína á að á skrifstofu
félagsins eru til sölu íþróttakort og sundkort í íþróttamiðstöðina Verið.
Kortin eru á hálfvirði og ættu nú allir að skella sér í sportið svona rétt
eftir áramótin.

Auglýsing um stjórnarkjör fyrir starfsárið 2003 til
2004 og framboðsfrest hjá Verkalýðsfélagi Þórshafnar
Stjórn:
Aðalstjórn:
Karen Konráðsdóttir Formaður
Kristinn Lárusson Varaformaður
Kristín Kristjánsdóttir Ritari
Sigríður Jónsdóttir Gjaldkeri
Hulda Einarsdóttir Meðstjórnandi
Til vara:
Svala Sævarsdóttir
Kristín Alfreðsdóttir
Þórður Úlfarsson
Þórarinn Þórisson
Bergný Birgisdóttir
Sjúkrasjóður:
Karen Konráðsdóttir
Líney Sigurðardóttir
Kristján Gunnarsson
Til vara:
Kristinn Lárusson
Kristín Kristjánsdóttir

Vinnustaður:
Svalbarðshreppur
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Leikskólinn Barnaból
Dvalarheimilið Naust
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Húsmóðir
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Svalbarðshreppur
Apótek
Grunnskólinn á Þórshöfn
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Verkalýðsfélag Þórshafnar

Trúnaðarráð:
Dóra Leósdóttir
Kristján Gunnarsson
Axel Gunnarsson
Svanur Snæþórsson
Björg Þóroddsdóttir
Til vara:
Guðjón Gamalíelsson
Kristín Óladóttir
Sigurborg Hulda Sigurðardóttir
Lilja Ólafsdóttir
Margrét Níelsdóttir
Kjörstjórn:
Kristín Kristjánsdóttir
Halldór Alfreðsson
Til vara:
Aðalbjörg Jónasdóttir
Níels Þóroddsson

Lónið
Grunnskólinn á Þórshöfn
Flutningamiðstöð Norðurlands
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Dvalarheimilið Naust
Trésmiðjan Brú
Húsmóðir
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Lónið
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar

Orlofssjóður:
Stjórn Verkalýðsfélagsins hverju sinni.
Félagskjörnir endurskoðendur:
Jóhanna Helgadóttir
Elfa Benediktsdóttir
Til vara:
Sólveig Óladóttir

Þórshafnarhreppur
Hraðfrystistöð Þórshafnar
Hraðfrystistöð Þórshafnar

Heimilt er hverjum fullgildum félagsmanni að koma með tillögur um félaga í einstakar trúnaðarstöður eða koma fram með heildartillögu
eða þá einstaka stjórn. Tillögu skal fylgja skrifleg heimild frá þeim sem stungið er uppá og meðmæli a.m.k. 15 fullgildra félagsmanna.
Heildartillögum skal fylgja skrifleg meðmæli a.m.k. 25 fullgildra félagsmanna. Gefinn er frestur til 15. mars að skila tillögum inn til stjórnar
á skrifstofu félagsins á Þórshöfn. Allar tillögur sem berast skulu merktar eftir stafrófsröð í þeirri röð sem þær berast inn. Á tímabilinu 1.
apríl til 1. maí skal kjörstjórn félagsins efna til allsherjaratkvæðagreiðslu og eða póstatkvæðagreiðslu samkvæmt lögum ASÍ þar að lútandi
komi fram aðrar tillögur frá félagsmönnum fyrir 15. mars 2003.
Þórshöfn 8. febrúar 2003
Stjórn og trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélags Þórshafnar
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Námskeið fyrir
skoðunarmenn reikninga
Skrifstofa stéttarfélaganna hefur til athugunar að halda 8 kennslustunda
námskeið fyrir skoðunarmenn ársreikninga. Námskeiðið yrði bæði opið
félagsmönnum og eins utan félagsmönnum. Áhugasamir eru vinsamlegast
beðnir um að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna sem fyrst.

Starfsmannafélag Húsavíkur

Ákveðið hefur verið að vera með tvö
námskeið Félagsmálaskólans á Norðurlandi fyrir aðildarfélög Starfsgreinasambandsins á Norður- og Austurlandi.
Fræðsludeild ASÍ skipuleggur námskeiðin.
Þá stendur til að bjóða öllum þeim sem
gegna trúnaðarstörfum fyrir Verkalýðsfélag
Húsavíkur upp á tölvunámskeið í mars.
Námskeiðin sem eru í boði eru:

- 40 ára á árinu.
Þann 26. október 1963 var Starfsmannafélag Húsavíkur stofnað og verður félagið því
40 ára á árinu. Stjórn félagsins er að hefja
undirbúning fyrir tímamótin, en nú þegar er
ákveðið að stefna á veglega utanlandsferð
síðsumars eða í haust. Auk þess er stefnt að
bjóða félagsmönnum upp á námskeið, t.d.
Framrásarnámskeið eða Rekspalarnámskeið,
sem haldin yrðu í samvinnu við Símennt.
Stjórnin mun kynna þetta betur þegar
ákvarðanir liggja fyrir.

Námskeið fyrir starfsmenn stéttarfélaga

• Samskipti við félagsmenn í vanda.
Leiðbeinandi er Einar Gylfi Jónsson
sálfræðingur. Námskeiðið verður á Hótel
Reynihlíð 8. mars frá 9.00 til 16.00. Þetta
námskeið er ætlað starfsmönnum
stéttarfélaga.

Starfsmannafélag Húsavíkur stefnir að því að halda
veglega upp á 40 ára afmæli félagsins á árinu. Hér
má sjá Ögmund Jónasson formann BSRB færa
þáverandi formanni STH, Hirti Tryggvasyni gjöf frá
BSRB þegar félagið átti 30 ára afmæli.

- Ódýr gisting á hóteli –
Hótel Vík býður félagsmönnum Skrifstofu stéttarfélaganna ódýra gistingu
með morgunmat.
Verð:
4.800,- kr. með morgunmat 1-2 nætur/ tveggja m.herb.
4.500,- kr. með morgunmat 3 nætur eða fl./tveggja m.herb.
Þetta einstaka tilboð til félagsmanna gildir í vetur. Hægt er að fá frekari
upplýsingar á Skrifstofu stéttarfélaganna eða með því að hafa samband við
Hótel Vík í síma 588-5588. Heimasíða hótelsins er www.hotelvik.is. Hótelið er
miðsvæðis í Reykjavík, það er í Síðumúla 19.

• Samningagerð og samningatækni,
leiðbeinendur eru Haukur Harðarson,
Ingvar Sverrisson og Kristján Bragason.
Námskeiðið verður á Illugastöðum
dagsetningar hafa ekki verið ákveðnar en
4. til 5. apríl eða 11. til 12 . apríl eru í
athugun. Nánari tímasetning verður auglýst
síðar. Þetta námskeið er ætlað starfsmönnum stéttarfélaga og þeim sem starfa
í stjórnum, ráðum, trúnaðarmannaráði og
trúnaðarmönnum á vinnustöðum. Skráning
á námskeiðið er á Skrifstofu stéttarfélaganna í síma 464-1301.
Stjórn Verkalýðsfélags Húsavíkur hefur
ákveðið að bjóða öllum þeim sem gegna
trúnaðarstörfum fyrir félagið á tölvunámskeið í mars. Á næstu dögum munu
þeir fá bréf frá félaginu þar sem frekari grein
verður gerð fyrir tilhögun námskeiðsins.

Tölvunámskeið í boði
Eftirfarandi tölvunámskeið verða í boði fyrir félagsmenn stéttarfélaganna á næstu vikum og mánuðum en fyrst þetta.
Þrátt fyrir að uppgefið verð til félagsmanna sé kr. 12.000 eða kr. 14.000,- er rétt að taka fram að félagsmenn eiga rétt
á verulegri niðurgreiðslu frá þessum upphæðum hjá viðkomandi aðildarfélagi. Þar sem reglur félaganna og
starfsmenntunarsjóða þeirra eru mjög mismunandi er ekki hægt að nefna neina ákveðna tölu. Til dæmis má nefna
að félagsmenn í Verkalýðsfélagi Húsavíkur fá allt að 75% endurgreiðslu á þeirra hlut á kostnaði við námskeið. Önnur
aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna eru með svipaðan eða sambærilegan rétt. Hafðu endilega samband við skrifstofu
stéttarfélaganna og kynntu þér þinn rétt til endurgreiðslu á eftirfarandi námskeiðum.
Word ritvinnsla framhald (16 kest.) Verð til félagsmanna 12.000 kr. verð til annarra 16.000 kr.
Kennt verður m.a. á uppsetningu dálka / taflna, ritgerða (uppsett með sjálfvirku blaðsíðutali), blaðadálka / textadálka.
Skilyrði er að nemendur hafi klárað Word grunnnámskeið eða hafi sambærilega þekkingu.
Excel töflureiknir framhald (16 kest.) Verð til félagsmanna 12.000 kr. verð til annarra 16.000 kr.
Kennt verður m.a. á uppsetningu verkefna með uppflettiaðgerðum (lookup) og er þar kynnt notkun blaðsíðuskiptinga
innan Excel skjals (sheets), nemendur læra að skipta síðum fyrir langa lista, setja á sjálfvirkni í röðun gagna og leggja
saman gögn eftir flokkum. Skilyrði er að nemendur hafi klárað Excel grunnnámskeið eða hafi sambærilega þekkingu.
Photoshop myndvinnsla (20 kest.) Verð til félagsmanna 14.000 kr. verð til annarra 18.000 kr.
Nemendur læra að skanna inn myndir og breyta þeim. Kennt verður á verkfæri vinsælasta myndvinnsluhugbúnaðarins
„Photoshop“. Nemendur setja mynd af sjálfum sér á dollaraseðil, setja saman myndir, skyggja og teygja myndir svo
eitthvað sé nefnt.
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Auglýsing um
stjórnarkjör fyrir
starfsárið 2003
til 2004 og
framboðsfrest hjá
Verkalýðsfélagi
Öxarfjarðar
Stjórn:
Olga Gísladóttir formaður
Guðmundur Baldursson varaformaður
Ingimar Pétursson gjaldkeri
Ragnhildur Jónsdóttir ritari
Hlédís Gunnarsdóttir meðstjórnandi
Varastjórn:
Hafsteinn Hjálmarsson
Guðlaug A. Ívarsdóttir
Trúnaðarmannaráð:
Brynjar Halldórsson
Andrés J. Ólafsson
Kristjana E. Helgadóttir
Árni Sigurðsson
Orlofsnefnd:
Olga Gísladóttir
Guðmundur Baldursson
Ingimar Pétursson
Til vara:
Hlédís Gunnarsdóttir
Ragnhildur Jónsdóttir
Stjórn Sjúkrasjóðs:
Olga Gísladóttir
Ingimar Pétursson
Ragnhildur Jónsdóttir
Skoðunarmenn reikninga:
Skúli Þ. Jónsson
Rúnar Þórarinsson
Heimilt er hverjum fullgildum félaga að
koma með breytingatillögur um félaga
í einstakar trúnaðarstöður eða koma
fram með nýja heildartillögu um skipan
félaga í trúnaðarstöður fyrir næsta
starfsár. Breytingatillögu skal fylgja
skrifleg heimild frá þeim, sem stungið
er upp á og meðmæli a.m.k. 10
fullgildra félagsmanna. Nýjum
heildartillögum þurfa að fylgja skrifleg
meðmæli a.m.k. 15 fullgildra
félagsmanna. Skylt er að koma
breytingatillögum til skrifstofu félagsins,
Garðarsbraut 26, Húsavík fyrir 15.
mars 2003. Kosningar fara fram í
samræmi við reglugerð ASÍ um
allsherjaratkvæðagreiðslur.

Kópasker 30. janúar 2003
Stjórn og trúnaðarmannaráð
Verkalýðsfélags Öxarfjarðar

Félagar í VÞ
athugið!
Skrifstofa félagsins
á Þórshöfn hefur
fengið nýtt netfang
sem er
verkthor@simnet.is
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Auglýsing um stjórnarkjör fyrir
starfsárið 2003 til 2004
og framboðsfrest hjá
Verkalýðsfélagi Húsavíkur
AÐALSTJÓRN:
Aðalsteinn Árni Baldursson formaður
Kristbjörg Sigurðardóttir v.formaður
Sólveig Sveinbjörnsdóttir ritari
Jakob Hjaltalín gjaldkeri
Aðalsteinn Óskarsson meðstjórnandi
Torfi Aðalsteinsson meðstjórnandi
Sigrún Arngrímsdóttir meðstjórnandi

Vinnustaður:
Skrifstofa stéttarfélaganna
Sambýlið Pálsgarði
Fiskiðjusamlag Húsavíkur
Norðlenska
Fiskiðjusamlag Húsavíkur
Trésmiðjan Vík hf.
Hvammur heimili aldraðra

VARASTJÓRN:
Haukur Hauksson
Inga G. Sumarliðadóttir
María Jónsdóttir
Sigríður K. Gunnlaugsdóttir
Aðalsteinn Gíslason

Sunnutindur SU 59
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Leikskólinn Bestibær
Hvammur heimili aldraðra
Búbót ehf.

TRÚNAÐARMANNARÁÐ:
Þorbjörg Björnsdóttir
Árni G. Jónsson
Guðrún Steingrímsdóttir
Bjarni Aðalgeirsson
Haukur Tryggvason
Sveinn Aðalsteinsson
Gunnar Þórólfsson
Lilja Guðlaugsdóttir
Sigríður Hörn Lárusdóttir
Agnes Einarsdóttir
Gunnþórunn Þórgrímsdóttir
Kristrún Sigtryggsdóttir
S. Rakel Mattíasdóttir
Marzenna K. Cybulska

Borgarhólsskóli
Norðlenska
Fiskiðjusamlag Húsavíkur
SBA-Norðurleið
Kirkjugarðsvörður Húsavík
Meðferðarheimilið Árbót
Vegagerð ríkisins
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Búbót
Kísiliðjan hf.
Fiskiðjusamlag Húsavíkur
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
GPG-Fiskverkun
Fiskiðjusamlag Húsavíkur

Fræðslusjóður:
Lilja Guðlaugsdóttir
Guðrún Steingrímsdóttir
María Jónsdóttir
Varamenn:
Aðalsteinn Gíslason
Agnes Einarsdóttir

Sjúkrasjóðsstjórn:
Aðalsteinn Á. Baldursson
Þorbjörg Björnsdóttir
Haukur Tryggvason
Varamenn:
Kristbjörg Sigurðardóttir
Gunnþórunn Þórgrímsdóttir
Agnes Einarsdóttir

Orlofsnefnd:
Inga G. Sumarliðadóttir
Örn Jensson
Sigríður Gunnlaugsdóttir
Varamenn:
Bjarni Aðalgeirsson
Sólveig Sveinbjörnsdóttir

Skoðunarmenn reikninga:
Dómhildur Antonsdóttir
Pétur H. Pétursson
Varamaður:
Jóhanna Hallsdóttir
Haukur Tryggvason

Vinnudeilusjóður:
Kristbjörg Sigurðardóttir
Jakob Hjaltalín
Gunnar Þórólfsson
Varamenn:
Aðalsteinn Óskarsson
Gunnþórunn Þórgrímsdóttir
Kjörstjórn:
Sveinn Pálsson
Þórður Adamsson
Varamenn:
Svala Björgvinsdóttir

Laganefnd:
Ósk Þorkelsdóttir
Torfi Aðalsteinsson
Sigrún Arngrímsdóttir
1. maínefnd stéttarfélaganna S-Þing.
Fulltrúar félagsins:
Aðalmaður, Ósk Þorkelsdóttir
Varamaður, Dómhildur Antonsdóttir
Heimilt er hverjum fullgildum félaga að koma með breytingatillögur um félaga í einstakar
trúnaðarstöður eða koma fram með nýja heildartillögu um skipan félaga í trúnaðarstöður
fyrir næsta starfsár. Breytingatillögu skal fylgja skrifleg heimild frá þeim, sem stungið er
upp á og meðmæli a.m.k. 25 fullgildra félagsmanna. Nýjum heildartillögum þurfa að fylgja
skrifleg meðmæli a.m.k. 50 fullgildra félagsmanna. Skylt er að koma breytingartillögum til
skrifstofu félagsins, Garðarsbraut 26, Húsavík fyrir 15. mars 2003. Kosningar fara fram
í samræmi við reglugerð ASÍ um allsherjaratkvæðagreiðslur.
Húsavík 29. janúar 2003
Stjórn og trúnaðarmannaráð
Verkalýðsfélags Húsavíkur
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Stjórn sjómannadeildar VH endurkjörin
Aðalfundur Sjómannadeildar Verkalýðsfélags Húsavíkur var haldinn 27. desember s.l.
í fundarsal félagsins. Formaður deildarinnar,
Jakob Hjaltalín flutti skýrslu stjórnar og kom
víða við í nokkuð öflugu starfi deildarinnar á
síðasta starfsári. Stjórn deildarinnar var
endurkjörin, Jakob Hjaltalín, Pétur H.
Pétursson og Pálmi B. Jakobsson og í varastjórn Héðinn Jónasson og Valgeir Baldursson.
Aðalsteinn Á. Baldursson fór yfir markmið og
starfsreglur Sjómenntar. Sjómennt varð að
veruleika 31. maí sl. með undirritun samkomulags Samtaka atvinnulífsins (SA), Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og
Sjómannasambands Íslands (SSÍ). Síðasta
sumar var notað til þess að undirbúa starfssemi sjóðsins en markmið hans er að treysta
stöðu sjómanna á vinnumarkaði með því að
gefa þeim kost á að efla og endurnýja þekkingu sína og gera þá hæfari til að takast á við
ný og breytt verkefni. Helstu verkefni Sjómenntar eru m.a. að styrkja starfstengt nám og
námskeið fyrir sjómenn. Þá munu samstarfsverkefni á vegum tveggja eða fleiri aðila njóta
forgangs hjá Sjómennt og er hvatt sérstaklega
til samstarfs sjómanna og útgerða í þessu
sambandi. Stjórn Sjómenntar hefur gert
samkomulag við LandsMennt um rekstur
sjóðsins og mun Kristín Njálsdóttir, verkefnisstjóri sjá um almenna kynningu á sjóðnum. Þá

Matti kokkur við störf. Matthías Sigurðsson hefur á sinni löngu sjómannsæfi kokkað ofan í fjölmarga
sjómenn og verið farsæll í starfi enda þykir hann listakokkur.

hefur verðið gerður kynningarbæklingur sem
ætlaður er aðildarfélögum Sjómenntar og eru
bundnar vonir við að sjóðurinn verði vel nýttur
jafnt af útgerðarfyrirtækjum sem og sjómönnum sjálfum. Töluverðar umræður
spunnust um öryggismál sjómanna og lágu á
fundinum frammi bæklingar um öryggismál.

Fleiri mál voru rædd s.s. slysatryggingar,
ráðningarmál og samningamál. Á fundinum
voru fundarmönnum afhentar húfur með merki
Verkalýðsfélagsins sem Sjómannadeildin gaf.
Einnig fengu menn minnisbækur merktar
félaginu. Í lokin var boðið upp á hefðbundnar
veitingar.

Forsvarsmenn
fyrirtækja
athugið!
Stéttarfélögin vilja hvetja fyrirtæki sem aðild
eiga að fræðslusjóðum stéttarfélaganna og
Samtaka atvinnulífsins til að setja upp áætlun
um námskeiðahald í vetur og nýta þar með
það fjármagn sem er til staðar fyrir fyrirtæki til
að efla starfsmenntun í fyrirtækjum. Frekari
upplýsingar og ráðgjöf er hægt að fá á Skrifstofu stéttarfélaganna. Þá eru starfsmenn
stéttarfélaganna tilbúnir að mæta á fundi með
starfsmönnum og stjórnendum fyrirtækja sé
áhugi fyrir því.

Þessi mynd er ekki tekin í kraftakeppni heldur má sjá Sigurð Yngvason starfsmann Silfurstjörnunnar draga
bretti hlaðið afurðum frá fyrirtækinu. Þrátt fyrir að brettið væri fullt af fiski fór Sigurður létt með það.

Sjómennt hækkar styrki
til sjómanna
Stjórn Sjómenntar ákvað á fundi 27. janúar
sl. að hækka einstaklingsstyrki sjóðsins.
Hækkunin tók gildi strax. Styrkir verða sem hér
segir:
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Greitt er að hámarki kr. 35.000.- (var áður
27.000.-), aldrei er þó greitt meira en sem
nemur 75% af námskostnaði (var áður 60%).
Greiðsla styrkja miðast við almanaksárið.

Hér sést Júpiter ÞH á leið inn til hafnar á Þórshöfn
með fullfermi. Nýja vigtarhúsið á Þórshöfn hefur
nú verið tekið í notkun og Verkalýðsfélagið á
Þórshöfn óskar Hraðfrystistöð Þórshafnar innilega
til hamingju með áfangann.
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Verkalýðsfélögin
kaupa íbúð í
Reykjavík
Verkalýðsfélag Húsavíkur og Verkalýðsfélag Öxarfjarðar hafa keypt saman íbúð
að Freyjugötu 10a í Reykjavík og koma þar
með til móts við þarfir félagsmanna ekki
síst þeirra sem leita þurfa sér lækninga í
Reykjavík. Um er að ræða íbúð á efstu hæð
og eiga nú félögin allar þrjár íbúðirnar í
húsinu. Íbúðin verður afhent félögunum 1.
maí n.k. og er kaupverðið 6,1 milljón. Kaupsamningur var undirritaður í Reykjavík 6.
febrúar s.l. Þá má geta þess að Starfsmannafélag Húsavíkur á íbúð í Sólheimum
í Reykjavík.
Það er oft líf og fjör á stjórnar- og trúnaðarmannaráðsfundum í Verkalýðsfélagi Húsavíkur. Hér má sjá
Tjörnesingana, Sollu Sveinbjörns og Bjarna á Mánarbakka kljást í fundarhléi.

Reglugerð sjúkrasjóðs samþykkt

Stéttarfélögin hafa nú eignast að fullu Freyjugötu 10a í Reykjavík. Mikil ásókn er í íbúðirnar
af félagsmönnum bæði þeirra sem leita þurfa
sér lækninga á höfuðborgarsvæðinu og ekki
síður þeirra sem fara í orlofs- eða viðskiptaferðir
til Reykjavíkur.

Reykingar bannaðar
í orlofsíbúðum og
orlofshúsum.
Sameiginleg orlofsnefnd stéttarfélaganna hefur tekið ákvörðun um að banna
reykingar í orlofsíbúðum, orlofshúsum,
fellihýsum og tjaldvögnum sem eru á
vegum stéttarfélaganna.
Það er einlæg ósk Orlofsnefndar
stéttarfélaganna að félagsmenn taki tillit til
þessa og virði þannig réttindi þeirra sem
reykja ekki og/eða þeirra sem eiga erfitt
með að dvelja þar sem mikið hefur verið
um reykingar.
Áramót eru tími heitstenginga, breytinga
og bjartsýni og því tók þessi ákvörðun um
reykleysi í orlofshúsum og íbúðum gildi 1.
janúar 2003.
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Á framhaldsaðalfundi Verkalýðsfélags
Húsavíkur í byrjun janúar var ný reglugerð
sjúkrasjóðs félagsins samþykkt samhljóða.
Þessi samþykkt þýðir að flestar bætur sjóðsins
hækka verulega og verða með því besta sem
gerist innan stéttarfélaga sem aðild eiga að
Starfsgreinasambandi Íslands. Reglugerðin
gildir frá 1. janúar 2003. Almenn ánægja var á
fundinum með flestar þær breytingar sem
lagðar eru til og þær hækkanir sem verða á
greiðslum úr sjóðnum, sérstaklega sjúkradagpeningum. Sem dæmi má nefna að fullir
sjúkradagpeningar verða kr. 4.200,- á dag eftir
hækkun. Þá eiga félagsmenn nú rétt á greiðslu
sjúkradagpeninga í veikindum í allt að 260
daga. Í alvarlegum veikindum maka/barna
sjóðfélaga er heimilt að greiða honum
sjúkradagpeninga í allt að 130 daga.
Dagpeningar greiðast frá þeim tíma, sem
samningsbundinni eða lögboðinni kaupgreiðslu lýkur. Breyting er gerð á rétti aðstandenda sjóðfélaga sem falla frá varðandi útfararstyrk. Breytingin getur bæði þýtt hækkun og
eins lækkun miðað við núverandi reglur. Það
ræðst að því hvort sjóðfélagi var á vinnumarkaði við andlát eða ekki og hversu lengi hefur

verið greitt af honum til sjóðsins. Hærri
útfararstyrkur er greiddur til aðstandenda þeirra
sjóðfélaga sem greitt er af til sjóðsins við
andlát. Útfararstyrkurinn getur numið allt að kr.
140.000,- . Félagskonur sem ala börn og verið
hafa fullgildir félagar í 12 mánuði fyrir fæðingu
barns og greitt hafa 10.800 í félagsgjald eiga
rétt á kr. 84.000 í fæðingarstyrk og hlutfallslega
miðað við greitt félagsgjald síðustu 12 mánuði.
Félagskarlar sem eignast börn eiga rétt á allt
að kr. 21.000,- í fæðingarstyrk. Sjóðfélagar
sem fara í glasafrjóvgun eiga rétt á kr. 25.000,
styrk enda hafi þeir verið sjóðfélagar í 6
mánuði fyrir aðgerð. Sjóðfélagar sem fara í
endurhæfingu í Hveraverði eiga rétt á allt að
50% endurgreiðslu á kostnaði frá sjóðnum
enda framvísi þeir vottorði frá lækni um að
meðferðin hafi verið nauðsynleg. Þá verður
áfram tekið þátt í kostnaði félagsmanna við
sjúkraþjálfun, sjúkranudd og reglubundna
krabbameinsleit. Greiðslur úr sjóðnum fyrnast
sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því
að til kostnaðar var stofnað. Rétt er að ítreka
að allar greiðslur úr sjóðnum taka mið af
reglugerð sjóðsins sem sjóðfélagar geta fengið
afhenda á skrifstofu félagsins.

Þorbjörg, Guðrún, Laufey og Sólveig tóku ásamt fleirum þátt í afgreiðslu á nýrri reglugerð sjúkrasjóðs
Verkalýðsfélags Húsavíkur sem samþykkt var á framhaldsaðalfundi í janúar. Breytingarnar þýða í flestum
tilfellum verulegar hækkanir á greiðslum til félagsmanna og tryggja þeim þar með einn besta rétt til
greiðslna á sjúkradagpeningum innan aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands.
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Mikill áhugi fyrir störfum í þágu STUTTAR
Verkalýðsfélags Húsavíkur
FRÉTTIR
Kjörnefnd Verkalýðsfélags Húsavíkur lauk
nýlega við að stilla upp í 59 trúnaðarstöður í
félaginu fyrir starfsárið 2003 til 2004 og er
tillagan auglýst í Fréttabréfinu. Kjörnefnd var
sammála um að leita til þeirra einstaklinga sem
gengt hafa þessum störfum á síðasta kjörtímabili sem er eitt ár þar sem þeir hafa starfað vel
fyrir félagið. Þrátt fyrir að almennt sé talað um
félagslega deyfð og að erfitt sé að fá fólk til

starfa að félagsmálum þarf ekki að kvarta
undan því hjá Verkalýðsfélagi Húsavíkur því
allir sem gegnt hafa trúnaðarstörfum fyrir
félagið voru tilbúnir að gera það áfram. Það
verður því engin breyting á trúnaðarstörfum í
félaginu milli ára nema fram komi breytingartillögur á síðari stigum. Samkvæmt þessu ríkir
mikill stöðugleiki í Verkalýðsfélagi Húsavíkur.

Þingeyskir „aðalverktakar“

Símennt.is
-félagsmenn S.T.H. hjá ríki eru
nú tengdir
Með samningi sem Starfsmennt,
fræðslusetur starfsmanna ríkisins hefur
gert, eru félagsmönnum Starfsmannafélags Húsavikur veitt ókeypis aðild að
www.simennt.is <http://www.simennt.is>.
Þar er boðið upp á allskonar námskeið og
fræðslu.
Félagsmenn eru hvattir til að prófa
tenginguna og sækja um námskeið.

Verslunarmenn
athugið
-ný reglugerð sjúkrasjóða veitir
aukinn réttindi.
Ný reglugerð Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Húsavíkur veitir félagsmönnum aukinn réttindi, s.s. hærri
sjúkradagpeninga og aukna þátttöku í
kostnaði við heilsurækt. Sá styrkur er nú kr.
6.000 á ári mv. fullt starf.

Að frumkvæði Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga hafa verktakar og iðnaðarmenn í Þingeyjarsýslum
myndað starfshóp með hugsanlega samvinnu í huga varðandi stærri útboð, ekki síst í tengslum við
byggingu álvers og virkjunar á Austurlandi. Þetta var ákveðið á fundi sem haldinn var á Húsavík fyrir
nokkru, samskonar fundur er fyrirhugaður með verktökum og iðnaðarmönnum í Norður Þingeyjarsýslu
á næstu vikum. Ljóst er að samvinna sem þessi er mjög mikilvæg fyrir verktaka og iðnaðarmenn á svæðinu
og því ber að þakka frumkvæði Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga í þessum málum. Á myndinni sem
Hafþór Hreiðarsson tók má sjá þingeyska iðnaðarmenn við brúarsmíði í Kelduhverfi.

Stéttarfélögin stefna á fjöll
Fyrirhuguð er helgarferð á vegum stéttarfélaganna um miðjan ágúst. Hugmyndin er að
fara með rútu frá Húsavík um hádegi á
föstudag inn í Bárðardal, upp á Sprengisand
og gista í Laugafelli. Á leiðinni verður Aldeyjarfoss, Hrafnabjargarfoss og fleiri athyglisverðar
náttúruperlur skoðaðar. Í Laugafelli eru heitir
og góðir skálar og góð laug til að baða sig í. Á
laugardegi verður síðan ekið niður í Skagafjörð
og inndalir skoðaðir, þar eru m.a. bæirnir
Merkigil og Ábær og gist á Bakkaflöt. Þar er
einnig hægt m.a. að komast í heitan pott. Á
sunnudeginum er hugsanlegt að fara í
flúðasiglingu á Jökulsá vestari fyrir þá sem það
vilja eða jafnvel fara í Eyjasiglingu á Skagafirði.
Ennfremur verður litast um og stoppað á
fallegum stöðum á heimleiðinni hvort heldur
sem farið yrði um Lágheiði eða Öxnadalsheiði.
Þessi ferð er í athugun og verður nánar auglýst
síðar. Þetta er þægileg ferð fyrir alla aldurs-
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hópa. Hins vegar væri mjög gott að fá viðbrögð
frá félagsmönnum við þessari ferð og hvort
þeir hafi hugmyndir um skemmtilegar ferðir um
hálendið. Ef af verður, verður þátttökugjaldið í
þessa ferð mjög ódýrt.

Rúnar Óskarsson ferðamálafrömuður hefur
skipulagt skemmtilega ferð í sumar í samvinnu við
starfsmenn stéttarfélaganna. Hér má sjá Rúnar
horfa með lotningu á Herðubreið, drottningu
íslenskra fjalla.

Sumarhús
-upplyfting í skammdeginu.
Félagsmenn eiga kost á að fá leigð úrval
„sumarhúsa“ í vetur, t.d. á Illugastöðum í
Fnjóskadal, Öxarfirði, Einarsstöðum á
Héraði og Munaðarnesi svo eitthvað sé
nefnt. Áhugasamir hafi samband við
Skrifstofu stéttarfélaganna s. 464-1301.

Aðalsteinn í stjórn
Nordisk Union
Starfsgreinasamband Íslands hefur
tilnefnd Aðalstein Á. Baldursson formann
Matmælasviðs sambandsins í stjórn
Nordisk Union. Í stjórn Nordisk Union eru
13 fulltrúar frá Svíþjóð, Noregi, Finnlandi,
Danmör ku, Færeyjum og Íslandi.
Aðalsteinn er eini fulltrúi Íslands. Innan
Nordisk Union eru um 200.000
félagsmenn. Fyrsti fundur Aðalsteins í
stjórn Nordisk Union var 11. febrúar s.l. í
Kaupmannahöfn. Á heimleiðinni frá
Kaupmannahöfn var Aðalsteini boðið að
kynna sér málefni fiskvinnslufólks og
starfsmanna í fiskeldi í Færeyjum og er
væntanlegur heim föstudaginn 14. febrúar.
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Áhugaverðir hlutir að gerast hjá
Búbót ehf.

Í byrjun desember hleypti Iðnaðar- og viðskiptaráðherra af stokkunum framleiðslu á
hálsmixtúru úr íslenskum fjallagrösum í höfuðstöðvum Búbótar ehf. að Héðinsbraut 4 á Húsavík.
Við það tækifæri var formlega kynnt ný framleiðslulína fyrirtækisins Íslenskra fjallagrasa ehf. og
undirritaður samstarfssamningur við fyrirtækið Búbót að viðstöddum iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Að baki framleiðslunni standa lyfja- og heilsuvörufyrirtækið Líf hf. og líftæknifyrirtækið
Prokaria hf. Ef marka má myndina voru starfsmenn Búbótar sem flestir eru í Verkalýðsfélagi
Húsavíkur ánægðir með samninginn. Fyrirtækið Búbót hefur verið í sókn sem eru ánægjulegar
fréttir fyrir atvinnulífið á Húsavík.
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Fjöldi fólks sækir reglulega námskeið á
vegum stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum. Á
myndinni má sjá áhugasama félagsmenn
einbeita sér að konfektgerð og eins og sjá má
borðuðu sumir konfektið jafnóðum.
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